
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Факультет права та міжнародних відносин 
Кафедра публічного та приватного права 

 
 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Право соціальної сфери» 
 
 
Курс: IV 
 
Спеціальність: право 
 
Форма проведення: дистанційна, тести в системі Moodle, ЕНК 
дисципліни 
 
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 
 
Максимальна кількість балів: 40 балів. 
 
 
Критерії оцінювання: 
 

Екзаменаційне завдання для іспиту з дисципліни «Право соціальної 
сфери» (Трудове право, Житлове право) складається з 40 тестів. За кожну 
правильну відповідь студент може отримати максимально 1 бал. Тестові 
завдання можуть мати одну або декілька правильних відповідей.  

Максимальна кількість балів за вирішення тестових завдань 40. 
Студенту дозволяється здійснити лише одну спробу вирішення 

тестових завдань.  
 
 
Орієнтовний перелік питань: 
 
Трудове право  
 

1. Поняття праці та права на працю.  
2. Поняття, предмет та метод трудового права.  
3. Система трудового права. Система трудового законодавства. 
4. Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового 

права.  
5. Поняття трудових правовідносин, його особливості.  
6. Суб’єкти трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин, 

основні права та обов’язки їх суб’єктів. 
7. Поняття та принципи міжнародно-правового регулювання праці.  
8. Джерела міжнародного регулювання праці.  



9. Поняття зайнятості. Форми зайнятості.  
10. Основні принципи державної політики у сфері зайнятості та 

працевлаштування. 
11. Правовий статус безробітного.  
12. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору. Зміст 

трудового договору.  
13. Форма трудового договору. Види трудових договорів.  
14. Порядок укладання трудового договору.  
15. Контракт як різновид трудового договору. Зміст контракту.  
16. Поняття переведення на іншу роботу. Поняття та умови переміщення.  
17. Зміна істотних умов праці. Підстави і порядок зміни істотних умов 

праці. 
18. Підстави припинення трудового договору. Порядок звільнення з 

роботи.  
19. Правове регулювання відсторонення працівника від роботи.  
20. Звільнення за угодою сторін 
21. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
22. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 
23. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб. 
24. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.  
25. Види робочого часу.  
26. Режим та облік робочого часу. 
27. Поняття і види часу відпочинку.  
28. Поняття і види відпусток. Порядок надання відпусток.  
29. Системи оплати праці. Методи регулювання заробітної плати.  
30. Тарифна система оплати праці. 
31. Нормування праці. 
32. Поняття заробітної плати. Структура заробітної плати. Порядок 

виплати заробітної плати. 
33. Форми матеріального стимулювання праці: премії, винагороди, 

надбавки, доплати. 
34. Поняття трудової дисципліни.  
35. Поняття заохочення за успіхи в роботі. Підстави заохочення. Види 

заохочення. Порядок застосування заохочень. 
36. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників. 

Дисциплінарні стягнення та їх види.  
37. Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності 

сторін трудового договору 
38. Підстави та умови матеріальної відповідальності 
39. Обмежена матеріальна відповідальність працівників 
40. Повна матеріальна відповідальність працівників. 
41. Визначення розміру шкоди. Порядок відшкодування шкоди. 
42. Загальні положення щодо матеріальної відповідальності роботодавця. 
43. Поняття і види трудових спорів.  Класифікація трудових спорів. 

Причини виникнення трудових спорів. 
44. Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та 

способи вирішення. 



45. Порядок вирішення трудових спорів. 
46. Поняття і сторони колективного договору, угоди.  
47. Порядок укладення колективного договору та зміст колективного 

договору.  
48. Реалізація колективного договору та контроль за виконанням його 

умов. 
49. Колективні трудові спори. Органи з вирішення колективних трудових 

спорів.  
50. Порядок прийняття рішення щодо колективного спору.  
 
Житлове право 
 
1. Поняття, предмет і метод житлового права. 
2. Основні принципи та система житлового права України. 
3. Житловий фонд України, його призначення та структура. 
4. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень. 
5. Види юридичної відповідальності за порушення житлового 

законодавства та за неналежне використання житлового фонду. 
6. Особливості правового регулювання житлових правовідносин у 

будинках громадського житлового фонду. 
7. Житловий фонд житлових і житлово-будівельних кооперативів. 
8. Державний облік житлового фонду. 
9. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень. 
10. Правові підстави визнання ордера на жиле приміщення недійсним. 
11. Порядок користування жилим приміщенням. Квартирна плата, пільги 

по квартплаті. 
12. Порядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна 

споживача. 
13. Види відповідальності за порушення норм житлового законодавства. 
14. Відшкодування збитків, що заподіяні житловому фонду. 
15. Порядок розгляду і вирішення житлових спорів. 
16. Підвідомчість розгляду і вирішення житлових спорів. 
17. Судовий порядок розгляду житлових спорів. 
18. Право на одержання жилого приміщення у будинках державного і 

комунального житлового фонду. 
19. Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік. Правові 

підстави визнання громадян такими, що потребують поліпшення 
житлових умов. 

20. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 
їх проживання та за місцем роботи. 

21. Надання жилих приміщень. Випадки надання  громадянам жилої 
площі незалежно від перебування на обліку для поліпшення житлових 
умов. 

22. Ордер на жиле приміщення. Підстави, порядок і наслідки визнання 
ордера недійсним. Співвідношення ордера на жиле приміщення з 
рішенням на його надання. 



23. Договір найму житлового приміщення: поняття, правова 
характеристика та строк. 

24. Поняття члена сім’ї наймача житлового приміщення. Права та 
обов’язки членів сім’ї наймача. 

25. Квартирна плата, порядок її нарахування. Пільги по квартирній платі.  
26. Порядок користування жилим приміщенням. 
27. Обмін жилих приміщень. Нормативне регулювання порядку обміну 

жилих приміщень. 
28. Договір піднайму жилого приміщення. 
29. Поняття житлового фонду України, його правова характеристика. 
30. Приватний житловий фонд: поняття та його структура. 
31. Законодавче регулювання приватизації державного житлового фонду. 
32. Особливості правового регулювання житлових відносин у будинках 

житлово-будівельних кооперативів. 
33. Державний житловий фонд та комунальний житловий фонд. 
34. Особливості виникнення житлових правовідносин у державному 

житловому фонді. 
35. Право на одержання житлового приміщення у будинках державного і 

громадського житлового фонду. 
36. Випадки надання громадянам житлової площі незалежно від 

перебування на обліку для поліпшення житлових умов. 
37. Першочергове надання житлових приміщень. 
38. Позачергове надання житлових приміщень. 
39. Норма житлової площі, що надається громадянам. 
40. Вимоги, що ставляться до житлових приміщень. 
41. Порядок надання житлових приміщень у будинках відомчого 

житлового фонду. 
42. Право громадян на приватизацію житлового приміщення. 
43. Перелік категорій працівників, яким надаються службові житлові 

приміщення. 
44. Користування гуртожитками. Правові підстави виселення з 

гуртожитків. 
45. Підстави і порядок виселення громадян з житлових приміщень. 
46. Виселення з наданням іншого житлового приміщення. 
47. Виселення без надання іншого житлового приміщення. 
48. Адміністративний порядок виселення громадян із житлового 

приміщення. 
49. Судовий порядок розгляду житлових спорів. 
50. Розгляд житлових спорів в адміністративному порядку. 
 
 
Екзаменатор:                                                                     В.А. Рудик 
 
Завідувач кафедри:                                                          Л.В. Орел 


